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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ceker Ayam 

Ceker adalah bagian dari tubuh ayam paling bawah 

yang berhubungan langsung dengan benda-benda 

kotor.Sepasang ceker juga menjadi modal utama seekor ayam 

untuk bertahan hidup, berlari dan  bertarung. Ceker ayam 

dapat didaya gunakan dan mempunyai nilai ekonomis yang 

tinggi, ceker ayam biasanya hanya digunakan untuk 

pembuatan sup dan mie ayam, tetapi ceker ayam jarang sekali 

dimanfaatkan oleh masyarakat karena masyarakat sendiri tidak 

mengetahui khasiat dan potensi dari kandungan zat gizi pada 

ceker ayam. Ceker ayam mengandung kalsium dan beberapa 

mineral, bagi masyarakat yang menderita penderita rematik 

dianjurkan mengkonsumsi sup ceker ayam karena terdapat 

kandungan Hydroxyapatiteyang baik untuk tulang. Oleh 

karena itu, mengkonsumsi ceker ayam bisa menjaga tulang 

yang kuat, mencegah osteoporosis, dan menjaga elastistas 

kulit(Purnomo, 1992). 

Ceker ayam merupakan pangan yang telah dikonsumsi 

sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Ceker ayam dapat 

diolah menjadi kerupuk ceker ayam. Akhir-akhir ini mulai 

banyak orang yang menggunakan ceker ayam sebagai kerupuk 

ceker ayam. Bahan dasar kerupuk ceker ayam yang digunakan 

yaitu ceker ayam broiler. Penggunaan bahan dasar ceker ayam 

broiler memiliki kelebihan diantaranya kulit ceker ayam 

broiler mudah untuk diolah dibandingkan kulit lainnya, mudah 

diperoleh dipasar dan kulitnya lebih lunak. Kerupuk ceker 

ayam merupakan salah satu bentuk olahan ceker ayam yang 

banyak disukai masyarakat luas karena rasanya gurih atau 
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renyah serta sangat cocok dinikmati sebagai menu pelengkap. 

(Anonim, 1996). 

Ceker ayam sendiri memiliki kandungan protein 

dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan 

kandungan lemak dan karbohidrat, masing–masing sebanyak 

19,8 g per 100 gram. Protein yang cukup tinggi tersebut dapat 

memberikan zat gizi yang sangat bagus untuk dikonsumsi oleh 

anak- anak yang sedang mengalami proses tumbuh kembang. 

Selain rasanya gurih ternyata ceker ayam sangat kaya dengan 

kandungan omega 3 dan omega 6, masing-masing 187 mg dan 

2,571 mg per 100 gram. Omega 3 dan omega 6 merupakan 

asam lemak tak jenuh yang sangat penting bagi kesehatan 

tubuh(Purwatiwidiastuti, 2011).Komposisi zat gizi per 100 

gram ceker ayam dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi zat gizi per 100 gram ceker ayam 

Zat Gizi Jumlah 

Energy (kkal) 150 

Protein (g) 19 

Karbohidrat (g) 0,4 

Lemak (g) 8 

Vitamin A (IU) 100 

Asam folat (mkg) 86 

Kolin (mg) 13 

Kalsium (mg) 88 

Fosfor (mg) 83 

Asam lemak omega 3 (mg) 187  

Asam lemak omega 6 (mg) 2,571 

Sumber: www.nutritiondata.com (2014) 

 

 

http://www.nutritiondata.com/
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2.2 Kulit Ceker Ayam 

 Kulit adalah hasil samping dari pemotongan ternak 

yang termasuk lapisan terluar dari tubuh hewan, diperoleh 

setelah hewan tersebut mati atau dikuliti. Kulit dari ternak 

besar atau kecil seperti sapi, kerbau dan domba serta kambing 

memiliki struktur jaringan yang kuat dan berisi, sehingga 

dalam penggunaannya dapat dipakai untuk keperluan pangan 

dan non-pangan (Sudarminto, 2000). 

 Kulit pada ternak memiliki beberapa fungsi, 

diantaranya adalah sebagai pelindung tubuh ternak atau hewan 

dari pengaruh luar, melindungi jaringan yang ada dibawahnya, 

memberi bentuk pada tubuh ternak, menerima rangsangan dari 

lingkungan luar, menyimpan cadangan makanan, mengatur 

kadar garam dan air pada cairan tubuh, produsen vitamin D, 

dan alat gerak khusus pada ikan maupun burung  (Said, 2012). 

 Bagian kulit pada kaki ayam sebagian besar terdiri 

atas protein kolagen. Secara histologis kulit terbagi menjadi 3 

bagian, yaitu epidermis, dermis atau korium serta hypodermis. 

Proses pembentukan kerupuk terkait dengan mekanisme 

penguraian dan hidrolisis ikatan serabut kolagen pada kulit. 

Ikatan serabut kolagen khususnya pada bagian lapisan dermi 

atau korium kulit mendapat pengaruh panas, maka ikatan 

serabut kolagen tersebut akan mengalami proses denaturasi 

(Muyonga, 2003). 

 Komposisi kimia kulit kaki ayam yaitu kadar air 

65,9%; protein 22,98%; lemak 5,6%; abu 3,49%; dan 

substansi lain (kalori, fosfor, kalsium, zat besi, vitamin A dan 

vitamin B1) 2,03%. Kandungan protein tertinggi yaitu kolagen 

yang berupa protein jaringan ikat bening berwarna kekuning-

kuningan. Jika terkena panas, maka kolagen akan menjadi 
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cairan yang agak kental seperti lem (Cliche, Amiot, Avezard, 

and Garlepy, 2003). 

 

2.3 Kerupuk Ceker Ayam 

Kerupuk kulit merupakan salah satu produk dari 

kerupuk yang biasa di konsumsi sebagai makanan yang 

mampu membangkitkan selera makan serta merupakan produk 

olahan bahan sampingan dari kulit hewan. Kerupuk kulit 

umumnya dijual dalam bentuk kerupuk jadi atau sudah 

digoreng. Porositas kerupuk kulit sapi goreng lebih kecil dan 

seragam, berwarna lebih cerah dengan permukaan yang lebih 

halus, rasanya lebih gurih dan renyah dibandingkan kerupuk 

kulit kerbau goreng sehingga komposisi kimia dan sifat fisik 

yang berbeda pada kulit hewan akan menyebabkan produk 

kerupuk kulit yang dihasilkan berbeda pula (Suwarastuti dan 

Dwikoka, 1989). 

 Sebagian air yang terkandung dalam kerupuk ceker 

hilang selama penggorengan dan digantikan minyak goreng 

yang diserap oleh kerupuk ceker ayam. Kerupuk ceker ayam 

bersifat mudah menyerap air sehingga penyimpanan dengan 

baik sangat diperlukan untuk mengurangi resiko ketengikan 

(Retnani, Ridwan, Satrija, Novianti dan Tiuria, 2000). 

Kandungan protein kerupuk ceker ayam berkisar 

antara 38,65 - 41,70%. Protein pada kerupuk ceker ayam 

sebagian besar terdiri dari kolagen, kolagen ceker ayam 

mempunyai kemampuan sebagai antihipertensi (dapat 

menurunkan tekanan darah. Selain itu, kolagen mengandung 

asam amino prolin dan hidroksiprolin yang sangat berperan 

dalam pertumbuhan makhluk hidup. Kerupuk ceker ayam 

memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi yaitu 49,52-

52,41%. Penyerapan minyak selama proses 
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penggorengan dapat meningkatkan kandungan lemak 

pada kerupuk ceker ayam (Sutejo dan Damayanti, 2002). 

 

2.4 Proses Pembuatan Kerupuk Ceker Ayam 

 Proses pembuatan kerupuk ceker ayam terdapat 

beberapa tahapan, yaitu pemilihan bahan, pencucian 

(washing), perendaman dan pengapuran (liming), perebusan 

(boiling), perendaman dalam bumbu, penjemuran, 

penggorengan dan pengemasan (Amertaningtyas, 2009). 

 Bahan baku berupa kaki (shank) ayam segar 

khususnya pada potongan tulang kaki bawah (os tarso-

metatarsus) yang diperoleh dari 3 jenis ras ayam (pedaging, 

petelur dan buras) dicuci dengan air mengalir. Pemisahan 

antara kulit dan tulang kaki dilakukan dengan menggunakan 

pisau cutter dengan mengiris secara vertikal yang dimulai dari 

bagian telapak. Kulit kemudian ditarik dengan alat berupa 

tang. Kulit kaki yang telah terpisah lalu ditimbang, selanjutnya 

dicuci kembali dengan air mengalir dan kemudian dilakukan 

perendaman dalam 2 jenis larutan (CH3COOH) dan 

(Ca(OH)2) masing-masing selama 60 menit. Kulit kaki diberi 

bumbu sebanyak 1% dari berat kulit dan didiamkan selama 

±15 menit. Proses dilanjutkan dengan pengukusan selama ±15 

menit hingga kulit berubah warna. Kulit dikeringkan dalam 

oven suhu 60°C selama 2-3 jam hingga kulit kaki kering. 

Proses dilanjutkan dengan penggorengan dalam minyak 

mendidih (suhu ±120°C) hingga kulit terlihat mekar dan 

selanjutnya didinginkan untuk dilakukan uji kualitas (Said, 

Abustam dan Arifuddin, 2014).Kandungan gizi kerupuk ceker 

ayam dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan zat gizi kerupuk ceker ayam 

Komposisi % berat basah 

Kadar air 0,7-0,8 

Kadar abu 4,61-6,10 

Kadar protein 38,65-41,70 

Kadar lemak 49,52-52,41 

Sumber: Retnani (2000) 

 

2.5 Bahan Pembuatan Kerupuk Ceker Ayam 

2.5.1 Larutan Kapur (Ca(OH)2) 

Kapur merupakan salah satu batuan yang dapat 

dipergunakan untuk meningkatkan pH secara praktis, murah 

dan aman sekaligus dapat mengurangi kandungan-kandungan 

logam berat yang terkandung dalam air asam tambang. Ada 

beberapa macam kapur yang dapat digunakan, yaitu kapur 

pertanian (CaCO3), kapur (CaO), kapur tohor (Ca(OH)2), 

dolomite (CaMg(CO3)2) dan kapur silika (CaSiO3)(Heynes, 

2009). 

Larutan kapur (Ca(OH)2) adalah hasil reaksi dari 

kalsium oksida (CaO) dengan air. Reaksi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

CaO + H2O    Ca(OH)2 + panas 

 CaO atau kapur di dalam air membentuk Ca(OH)2. 

Selanjutnya menghasilkan ion OH
- 

bebas yang membuat 

larutan alkalis (Erwinda dan Wahono, 2014). Kapur adalah 

hasil pembakaran batu kapur atau batu alam lain (CaCO3) pada 

suhu sedemikian rupa sehingga jika diberi air dapat 

dipadamkan. Penggunaan larutan kapur pada pengolahan 

mampu membuat produk memiliki konsistensi yang kokoh, 

sehingga tidak mudah hancur selama pemasakan, selain itu 

dengan adanya kapur akan meningkatkan titik didih air yang 
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digunakan untuk perebusan. Perendaman dalam air kapur 

dimaksudkan untuk memudahkan proses selanjutnya. Dalam 

hal ini larutan kapur yang bersifat alkalis diharapkan mampu 

memperbaiki tekstur bahan makanan. Pengaruh konsentrasi air 

kapur terhadap kadar air disebabkan karena kapur ini bersifat 

mengikat air (higroskopis) sehingga membentuk Ca(OH)2 dan 

mengurangi kandungan air yang ada dalam bahan pangan 

(Prayitno, 2002). 

Lama perendaman dalam larutan kapur yang semakin 

tinggi, semakin disukai kerenyahannya karena kandungan 

kalsium pada larutan kapur yang semakin tinggi dapat 

meningkatkan stabilitas kerupuk saat digoreng. Pelunakan 

yang terjadi selama pemasakan (pengolahan) dapat dikurangi 

dengan perendaman bahan pangan dalam larutan yang 

mengandung ion-ion kalsium (Widati, Mustakim dan Indriana. 

2007). 

Keuntungan penggunaan larutan kapur (Ca(OH)2) 

dalam perendaman bahan pangan adalah kapur yang termasuk 

elektrolit kuat, akan mudah larut dalam air dan ion Ca akan 

mudah terabsorbasi dalam jaringan bahan. Selain itu, Ca(OH)2 

Juga dapat mencegah proses pencoklatan non enzimatis yang 

disebabkan oleh ion Ca terhadap asam amino. Reaksi 

pencoklatan non enzimatis umumnya terjadi bila kita 

memasukan atau mengeringkan bahan makanan. Warna coklat 

akan timbul akibat terjadinya reaksi antara gula dengan protein 

atau asam amino. Sehingga penggunaan kapur dalam proses 

perendaman dapat membantu mempertahankan tekstur keripik 

yang akan di olah (Muchtadi dan Sugiyono, 1992). 
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2.5.2 Bawang Putih 

 Bawang putih sebenarnya berasal dari Asia Tengah, 

diantaranya Cina dan Jepang yang beriklim subtropik. Bawang 

putih menyebar ke seluruh Asia, Eropa, dan akhirnya ke 

seluruh dunia. Di Indonesia, bawang putih dibawa oleh 

pedagang Cina dan Arab, kemudian dibudidayakan di daerah 

pesisir atau daerah pantai. Seiring dengan berjalannya waktu 

kemudian masuk ke daerah pedalaman dan akhirnya bawang 

putih akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia. 

Peranannya sebagai bumbu penyedap masakan modern sampai 

sekarang tidak tergoyahkan oleh penyedap masakan buatan 

yang banyak kita temui di pasaran yang dikemas sedemikian 

menariknya (Syamsiah dan Tajudin, 2003). 

Bawang putih (Allium sativum) mengandung senyawa 

antimikroba yang memiliki kandungan kimia seperti 

karbohidrat, protein, sterol, saponin, alkaloid, flavonoid, dan 

triterpenoid. Menurut Tsao and Yin (2001) menyebutkan 

bahwa alisin yang terkandung dalam bawang putih adalah 

senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri. Alisin adalah 

produk dari aktivitas enzim alisinase (sistein sulfoksida liase) 

setelah penggerusan bawang putih.   

Salah satu bahan alami yang dapat menghambat 

aktivitas mikroba yaitu bawang putih. Bawang putih (Allium 

sativum Linn.) merupakan bumbu dapur yang biasa digunakan 

dalam masakan tanpa merusak cita rasa. Kemampuan bawang 

putih sebagai antibakteri dalam menghambat pertumbuhan 

jumlah bakteri terhadap bakteri gram positif dan gram negatif 

(Lingga dan Rustama, 2005). Bawang putih digunakan untuk 

pelengkap bumbu dan memberikan rasa gurih dan sedap pada 

kerupuk rambak (Sutejo, 2000). 
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Berdasarkan SNI nomor 01-3160-1992, umbi tanaman 

bawang putih (Allium sativum Linn.) terdiri dari siung, lapisan 

kulit luar yang terbungkus, bersih dan tidak berjamur. Bawang 

putih tersusun atas beberapa senyawa kimia dengan air sebagai 

komponen dengan jumlah terbesar. Komposisi kimia bawang 

putih dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Kandungan zat gizi umbi bawang putih per 100 gram 

Komponen Nilai Gizi 

Protein 4,50 gr 

Lemak 0,20 gr 

Karbohidrat 23,10 gr 

Kalsium 42,00 mg 

Fosfor 134,00 mg 

Besi 1,00 mg 

Vitamin B1 0,22 IU 

Vitamin C 15,00 IU 

Air 71,00 gr 

Kalori 95,00 kal 

Sumber : Direktorat Gizi Dep Kes RI, (1992) 

 

2.5.3 Garam 

 Garam khususnya garam dapur (NaCl) merupakan 

komponen bahan makanan yang penting. Konsumsi garam 

(NaCl) biasanya lebih banyak diatur oleh rasa, kebiasaan dan 

tradisi dari pada keperluan. Di beberapa negara maju, 

dilakukan pengaturan konsumsi yang ketat agar konsumsi 

NaCl berada di bawah 1 g per hari; angka itu kira-kira 

memenuhi kebutuhan minimal untuk seorang dewasa dengan 

keaktifan normal pada daerah subtropis (Buckle, Edwards, 

Fleet and Wooton, 1985). Menurut Urbain (1971), pada 
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konsentrasi tinggi garam berfungsi sebagai: pengawet atau 

penghambat pertumbuhan mikroba, penambah aroma dan cita 

rasa (flavor). Garam akan meningkatkan tekanan osmotik 

medium atau bahan pangan yang juga dapat direfleksikan 

dengan rendahnya aktivitas air. 

 Garam adalah bahan yang ideal untuk iodisasi karena 

semua manusia memerlukan garam dan terjangkau untuk 

hampir setiap orang. Jumlah garam yang masuk dalam tubuh 

sangat kecil, namun membuat suatu jenis makanan menjadi 

penting. Garam merupakan bumbu penting dalam masakan 

sehingga hampir seluruh responden menggunakan garam 

beryodium di rumah. Bentuk garam yang biasa digunakan di 

tingkat rumah tangga adalah garam halus. Sebanyak 68,82% 

garam yang ada di Indonesia merupakan garam halus 

(Darmawan dan Ede, 2012). Kandungan unsur gizi garam 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan gizi garam per 100 gram 

Kandungan Unsur Jumlah (g) 

NaCl 95 

CaCl2 0,9 

MgSO4 0,5 

Bahan tak terlarut Sangat sedikit 

Air 3,1 

Sumber: Murniah dan Sunarman (2000) 

 

2.5.4 Penyedap Rasa 

 Penyedap rasa yaitu monosodium glutamat. 

Monosodium glutamat (MSG) adalah penyedap rasa yang 

berfungsi sebagai bahan tambahan makanan, yang dapat 

membuat rasa menjadi lebih gurih dan nikmat walaupun dalam 

kandungan MSG membahayakan tubuh (Jennie, 2001). 
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Monosodium glutamat ditambahkan untuk melezatkan cita 

rasa sup, produk-produk ikan, saus, daging, dan hidangan, 

tidak dianggap sebagai suatu zat aditif kimia (Desrosler, 

1992). 

 Rata-rata pemakaian MSG per porsi sebanyak 

4,79±2,55 gram, maksimum pemakaian 10,35 gram dan 

minimum pemakaian 0,8 gram. Perbandingan total pemakaian 

MSG per porsi dengan nilai ambang batas pemakaian 

didapatkan 33,3% pedagang memakai MSG lebih dari batas 

aman yang dianjurakan (6 gram pada tiap porsinya). 

Sedangkan perbandingan total pemakaian MSG per kg berat 

bahan dasar didapat seluruh responden memakai MSG lebih 

dari batas aman yang dianjurkan (0,7 gram per kg berat bahan 

dasar) (Astuti, 2003). Beberapa fungsi bahan penyedap dalam 

bahan makanan adalah bersifat memperbaiki, membuat lebih 

bernilai atau lebih diterima dan lebih menarik. Adapun 

peranan bahan penyedap dalam pengolahan bahan makanan 

adalah : a.) Membentuk flavor baru atau menetralisir bila 

bergabung dengan komponen dalam bahan makanan, b.) 

Sebagai modifikator, pelengkap atau penguat flavor, c.) 

Menutupi atau menyembunyikan flavor bahan makanan yang 

tidak disukai dan over taste yang kurang disenangi, asal bukan 

dari kerusakan atau membusuknya makanan. Syarat mutu 

bumbu penyedap rasa menurut SNI 01-4273-1996 dapat 

dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Syarat mutu bumbu penyedap rasa SNI 01-4273-1996 

No. Jenis Uji Satuan Persyaratan 

Bumbu 

Penyedap Rasa 

1. Air % Max 4 

2. Protein % Min 7 

3. NaCl % Max 65 

4.  Angka 

Lempeng 

Total 

Kol/g Max 10
4 

5. Coliform APM/g Max<3 

6.  Kapang dan 

Khamir 

Kol/g Max 10
3 

Sumber: SNI 01-4273-1996 

 

2.5.5 Minyak Goreng 

 Minyak dapat digunakan sebagai medium penggoreng 

bahan pangan, misalnya keripik kentang, kacang dan doughnut 

yang banyak di konsumsi oleh restoran dan hotel. Dalam 

penggorengan, minyak goreng berfungsi sebagai medium 

penghantar panas, menambah rasa gurih, menambah nilai gizi 

dan kalori dalam bahan pangan (Ketaren, 2005). Sutejo 

(2000), menyatakan bahwa jenis minyak yang digunakan 

sebaiknya berwarna kuning jernih, sehingga dapat 

menghasilkan warna yang bagus dan tidak mengkilap. 

 Mutu minyak goreng ditentukan oleh titik asapnya, 

yaitu suhu pemanasan minyak sampai terbentuk akreolein 

yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan rasa gatal pada 

tenggorokan hidrasi gliserol akan membentuk aldehida tidak 

jenuh atau akrelein tersebut. Makin tinggi titik asap, makin 

baik mutu minyak goreng itu. Titik asap suatu minyak goreng 
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tergantung dari kadar gliserol bebas. Lemak yang telah 

digunakan untuk menggoreng titik asapnya akan turun, karena 

telah terjadi hidrolisis molekul lemak. Oleh karena itu untuk 

menekan terjadinya hidrolisis, pemanasan lemak atau minyak 

sebaiknya dilakukan pada suhu yang tidak terlalu tinggi dari 

seharusnya (Winarno, 2004). 

Adapun standar mutu minyak goreng di Indonesia 

diatur dalam SNI 01-3741-2002. Standar mutu minyak goreng 

telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi 

Nasional (BSN) yaitu SNI 01-3741-2002, SNI ini merupakan 

revisi dari SNI 01- 3741-1995, menetapkan bahwa standar 

mutu minyak goreng seperti disajikan pada Tabel 6 berikut ini 
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Tabel 6. Parameter syarat mutu minyak goreng 

Kriteria Uji Satuan Syarat 

Keadaan bau, warna, 

rasa 

- Normal 

Air % b/b Maks. 0,30 

Asam lemak bebas 

(dihitung sebagai asam 

larut) 

% b/b Maks. 0,30 

Bahan Makanan 

Tambahan 

Sesuai SNI. 022-M dan Permenkes 

No.722/Menkes/Per/IX/88 

Cemaran logam:   

- Besi (Fe) mg/kg Maks. 1,5 

- Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 0,1 

- Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,1 

- Timbal (Pb) mg/kg Maks. 40,0 

- Timah (Sn) mg/kg Maks. 0,005 

- Seng (Zn) mg/kg Maks. 

40,0/250,0*) 

Arsen (As) % b/b Maks. 0,1 

Angka peroksida Mg 02 % Maks 1 

Catatan * Dalam kemasan kaleng 

Sumber: SNI 01-3741-2002 

 

2.6 Uji Kerenyahan 

 Kerupuk rambak yang mengalami pengembangan 

sempurna akan memiliki struktur seperti busa, apabila 

pengembangannya tidak merata maka sifat rapuh akan 

berkurang, karena bagian atas yang tidak mengalami 

pengembangan akan menjadi keras sehingga mempengaruhi 

kesukaan konsumen terhadap kerupuk rambak (Asmara, 

1992). Pada tingkat kerenyahan yang sangat tinggi tekstur 
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kerupuk akan menjadi kasar, kekasaran ini berhubungan 

dengan kemampuan kerupuk dalam membentuk ruang-ruang 

kosong (air cell) yang lebih besar pada saat dilakukan 

penggorengan. Tekstur kerupuk yang baik memiliki 

kerenyahan yang baik, volume mengembang dengan baik dan 

penampilan menarik. Sifat renyahpada produk kerupuk 

berpengaruh terhadap kualitas produk pangan dan berperan 

dalam metode penyimpanan suatu produk pangan. Karena 

jenis dari tiap kerupuk berbeda tingkat kerenyahannya, maka 

akan diuji kerenyahannya (Matz, 1984). 

Metode percobaan uji kerenyahan dilakukan dengan 

dua cara yaitu uji patah dan uji cicip. Uji patah dilakukan 

dengan mematahkan kerupuk dengan kedua tangan sedangkan 

uji cicip dilakukan dengan menggigit kerupuk. Penilaian 

dilakukan oleh seorang quality control dan memberi penilaian 

tentang renyah atau tidaknya produk dalam 4 kategori yaitu 

sangat renyah, renyah, agak renyah dan tidak renyah.  

 

2.7 Uji Daya Kembang 

 Daya kembang kerupuk dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain: a.) Sumber pati yang digunakan. 

Penggunaan sumber pati yang berbeda akan menghasilkan 

daya kembang kerupuk yang berbeda. Penggunaan pati 

tapioka dan sagu memberikan derajat pengembangan yang 

tinggi dibandingkan dari jenis pati lainnya pada pembuatan 

kerupuk. b.) Kandungan dan jenis protein. Kandungan protein 

yang tinggi cenderung menurunkan daya kembang kerupuk. 

Selain jumlah protein yang mempengaruhi daya kembang 

kerupuk, sumber protein yang berbeda juga berpengaruh 

terhadap daya kembang kerupuk. c.) Kadar air. Pengembangan 

kerupuk selama digoreng sangat ditentukan oleh kandungan 
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air yang terikat pada kerupuk sebelum digoreng. Jumlah air 

yang terikat dalam bahan akan menentukan banyaknya letusan 

yang menguap selama penggorengan. Jumlah uap air yang 

terdapat di dalam bahan, ditentukan oleh lamanya 

pengeringan, suhu penggorengan, kecepatan aliran udara, dan 

kondisi bahan. Selain itu juga dipengaruhi oleh penambahan 

air sewaktu pembuatan adonan pada proses gelatinisasi. d.) 

Suhu penggorengan. Kerupuk yang digoreng dalam minyak 

yang kurang panas dalam waktu yang lama akan dihasilkan 

pengembangan yang kurang baik, sedangkan bila suhu 

penggorengan yang terlampau panas, walaupun waktu 

dibutuhkan untuk mengembang lebih cepat akan tetapi 

kerupuk goreng akan mudah hangus. e.) Penggunaan bahan 

pengembang. Penggunaan bahan pengembang seperti soda 

kue, soda abu dan amoniak kue dapat meningkatkan kerupuk 

sekitar 20%. f.) Faktor lain yang berpengaruh terhadap daya 

kembang kerupuk adalah pengadukan. Pengaruh pengadukan 

terhadap volume pengembangan selain hubungannya dengan 

pengumpulan udara dan gas juga berpengaruh terhadap proses 

gelatinisasi pati (Lavlinesia, 1995). 

Daya kembang kerupuk diukur dengan 

membandingkan keliling kerupuk mentah dan kerupuk yang 

telah digoreng. Cara mengukur daya kembang kerupuk adalah 

dengan menyiapkan alat ukur berupa benang dan penggaris. 

Kerupuk yang telah kering diukur kelilingnya dengan 

menggunakan benang. Selanjutnya mengukur kembali keliling 

kerupuk setelah digoreng untuk mengetahui besarnya daya 

kembang kerupuk. Daya serap kerupuk diukur dengan 

membandingkan berat kerupuk mentah dan berat kerupuk 

setelah digoreng. Daya serap kerupuk merupakan kemampuan 

kerupuk di dalam menyerap minyak setelah dilakukan 
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penggorengan. Daya serap yang tinggi menunjukkan kerupuk 

telah matang secara menyeluruh sehingga bagian tersebut 

menyerap banyak minyak. Hal ini tentunya berbeda jika 

kerupuk memiliki daya serap minyak yang kecil, selain 

memiliki bagian kerupuk yang tidak matang, juga akan 

menyebabkan kerupuk berada dalam kondisi yang tidak 

mengembang (Kusumaningrum, 2009). 

Mekanisme pengembangan kerupuk akibat 

terlepasnya air yang terperangkap pada gel sewaktu 

penggorengan sebagai berikut: air yang terperangkap dalam 

gel mula-mula menjadi uap karena adanya peningkatan suhu 

dan mendesak gel untuk keluar sekaligus sehingga terjadi 

pengosongan yang membentuk kantong-kantong udara pada 

kerupuk(Nabil, 1983).Daya kembang akan mempengaruhi 

kerenyahan kerupuk yang dihasilkan. Kerupuk yang 

mengembang akan membentuk rongga-rongga didalamnya. 

Semakin banyak rongga yang terbentuk akan semakin 

renggang struktur sehingga akan semakin mudah dipatahkan, 

dengan demikian semakin tinggi daya kembang kerupuk 

rambak akan semakin tinggi kerenyahannya (Widati, 

Mustakim, dan Indriana, 2007). 

 

2.8 Uji Organoleptik 

Salah satu komponen kualitas pangan adalah sifat 

indrawi dan organoleptik yaitu sifat-sifat yang dapat dinilai 

dengan panca indera seperti kenampakan termasuk bentuk, 

warna, cita rasa, sifat flavor (bau dan rasa) dan sifat tekstur. 

Selain kualitas pangan secara organoleptik, yang perlu 

diperhatikan adalah nilai gizi yang terkandung dalam suatu 

olahan pangan yang dikonsumsi oleh konsumen agar 

memenuhi kebutuhan zat gizi dalam tubuh seperti kalori, 
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protein dan vitamin, dan mineral dan mengandung unsur 

Glisin yang menyebabkan rasa manis dan gurih (Nurhayati 

dan Sundari, 2016).Evaluasi sensorik dapat digunakan untuk 

menilai adanya perubahan yang dikehendaki atau tidak dalam 

produk atau bahan-bahan formulasi, mengidentifikasi area 

untuk pengembangan, mengevaluasi produk pesaing, 

mengamati perubahan yang terjadi selama proses atau 

penyimpanan, dan memberikan data yang diperlukan untuk 

promosi produk (Nasiru, 2011). 

 Uji organoleptik yang digunakan yaitu uji hedonik (uji 

kesukaan) terhadap 5 orang panelis terlatih. Panelis 

dimintakan tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau 

sebaliknya (ketidaksukaan). Tingkat-tingkat kesukaan disebut 

sebagai skala hedonik. Skala hedonik dapat direntangkan atau 

diciutkan menurut rentangan skala yang dikehendakinya. 

Skala hedonik dapat juga diubah menjadi skala numerik 

dengan angka mutu menurut tingkat kesukaan. Data numerik 

ini dapat dilakukan analisis data secara parametrik 

(Setyaningsih, Apriyantono dan Sari, 2010). Penilaian indera 

dengan cara uji organoleptik meliputi:1.) Menilai Tekstur 

suatu bahan, adalah salah satu unsur kualitas bahan pangan 

yangdapat dirasa dengan rabaan ujung jari, lidah, mulut atau 

gigi.2.) Faktor kenampakan yang meliputi warna dan 

kecerahan (gloss) dapat oleh indera dinilai melaluiindera 

penglihatan. 3.) Flavour adalah suatu rangsang yang dapat 

dirasakan pembau dan perasasecara sama-sama. Penilaian 

tersebut langsung berhubungan dengan indera 

manusia,sehingga merupakan salah satu unsur kualitas yang 

hanya bisa diukur secarasubyektif (Soekarto, 2002). 

 



27 
 

2.8.1 Panelis 

Panelis merupakan anggota panel atau orang 

yang terlibat dalam penilaian organoleptik dari 

berbagai kesan subjektif produk yang disajikan. 

Panelis merupakan instrumen atau alat untuk menilai 

mutu dan analisa sifat–sifat sensorik suatu produk. 

Dalam pengujian organoleptik dikenal beberapa 

macam panelis. Penggunaan panelis -panelis ini 

berbeda tergantung dari tujuan pengujian tersebut 

(Soekarto, 1985).Dalam hal ini diketahui ada lima 

macam panelis yang penggunaannya berbeda (berlaku 

untuk tujuan tertentu saja), yaitu: 

 

1.Panelis Perseorangan 

Panel ini tergolong dalam panel tradisional 

atau panel kelompok seni (belum memakai metode 

baku). Panel ini sudah lama digunakan oleh industri 

tradisional (keju, minyak wangi, rempah-rempah dan 

sebagainya), tetapi perusahaan-perusahaan atau 

industri modern sudah tidak menggunakan bentuk-

bentuk ketergantungan demikian.Orang yang menjadi 

panel atau panelis perseorangan mempunyai kepekaan 

spesifik yang sangat tinggi, yaitu umumnya melebihi 

kemampuan orang-orang normal dan instrumen-

instrumen fisik yang telah diketahui daya kerjanya. 

Kepekaan ini merupakan pembawaan lahir dan 

ditingkatkan kemampuannya dengan latihan yang 

memakan waktu lama. Di samping mempunyai 

kemampuan penilaian khas, juga mempunyai 

kemampuan mencium yang sangat cepat dan mudah 

lelah atau kurang peka bila menguji beberapa 
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komoditi sekaligus untuk dinilai. Dengan kemampuan 

ini, peran panel perseorangan menjadi penting pada 

industri tertentu, sehingga tarifnya menjadi mahal. 

 

2.Panelis Perseorangan Terbatas 

Panel perseorangan terbatas terdiri dari 

beberapa panelis (2-3 orang) yang mempunyai 

keistimewaan rata-rata dari orang biasa. Pada panel 

tersebut sudah digunakan alat-alat obyektif sebagai 

kontrol.Panelis perseorangan terbatas disamping 

mempunyai kepekaan tinggi, juga mengetahui hal dan 

penanganan komoditi yang diuji beserta cara penilaian 

indera modern. Cara ini dapat mengurangi 

ketergantungan kepada seseorang dalam mengambil 

keputusan, tetapi kadang-kadang antar panelis tidak 

sepakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

panel perseorangan terbatas bertanggung jawab 

sebagai penguji, mengetahui prosedur kerja dan 

membuat kesimpulan dari hal yang dinilai. 

 

3.Panelis Terlatih atau semi terlatih 

Panel terlatih merupakan panelis hasil seleksi 

dan pelatihan dari sejumlah panel (15-25 orang atau 5-

10 orang). Seleksi pada panelis terlatih umumnya 

mencakup hal kemampuan untuk membedakan 

citarasa dan aroma dasar, ambang pembedaan, 

kemampuan membedakan derajat konsentrasi, daya 

ingat terhadap citarasa dan aroma. Hal ini untuk 

menciptakan kemampuan atas kepekaan tertentu di 

dalam menilai sifat organoleptik bahan makanan 

tertentu.Anggota panel terlatih yang digunakan tidak 
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selalu dari personalia laboratorium ataupun orang non 

laboratorium. Orang-orang laboratorium umumnya 

mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi dan tekun, 

tetapi tingkat kepekaannya tidak terlalu tinggi, oleh 

karena itu perlu pelatihan untuk mengasah tingkat 

kepekaannya. 

 

4.Panelis Tidak Terlatih 

Panel tidak terlatih merupakan sekelompok 

orang-orang berkemampuan rata-rata yang tidak 

terlatih secara formal, tetapi mempunyai kemampuan 

untuk membedakan dan mengkomunikasikan reaksi 

dari penilaian organoleptik yang diujikan. Jumlah 

anggota panel tidak terlatih ini berkisar antara 25-100 

orang.Persyaratan panel tidak terlatih adalah: 

Fisik yang sehat atau tidak mempunyai cacat 

dalam menilai sifat-sifat organoleptik dan tidak 

mempunyai persepsi tertentu dari suatu produk yang 

akan diujikan. Dalam hal ini, pemilihan orang sebagai 

anggota panelis didasarkan pada konsep keterwakilan, 

misalnya menurut kelompok suku bangsa, jenis 

kelamin, umur, kelompok sosial (kaya-miskin) dan 

latar belakang pendidikan. 

 

5.Panelis Konsumen 

Panelis konsumen dapat dikategorikan sebagai 

panelis tidak terlatih yang dipilih secara acak dari total 

potensi konsumen di suatu daerah pemasaran. Dalam 

hal ini, jumlah panelis yang diperlukan cukup besar 

(sekitar 100 orang) dan juga perlu memenuhi kriteria 

seperti usia, jenis kelamin, suku bangsa dan tingkat 
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pendapatan dari populasi pada daerah target 

pemasaran yang dituju.Panelis konsumen umumnya 

sudah ditangani oleh konsultan ahli pemasaran, karena 

mereka ini telah mengetahui perilaku konsumen dan 

fenomena pasar. 

 


